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I. Výkonný výbor SZH 

a) Schválil: 

 v tomto výnimočnom súťažnom ročníku 2020/2021 (z  

pohľadu korektnosti pre družstvá) posun prestupového termínu 

do konca marca 2021 (keďže na marcovom rokovaní VV SZH sa 

bude schvaľovať definitíva o súťažiach SZH v súťažnom 

ročníku 2020/2021) pre všetky kluby SZH, okrem 4 družstiev SR 

MOL ligy. Pre tieto družstvá sa nič v systéme súťaže nemení 

a pre nich ostáva termín 28.2.2021. Pre družstvá NHE tiež do 

konca marca 2021, lebo je stále otvorená baráž medzi družstvami 

NHE a I. ligy mužov. 

 rozpočet SZH na rok 2021 

 úvodný návrh úpravy  licenčného konania zohľadňujúci plnenie 

finančných záväzkov klubov voči hráčom a hráčkam. VV SZH 

schválil predložený materiál s tým, že do 30.4.2021 bude VV SZH 

predložená na schválenie nová smernica licenčného konania 

zohľadňujúca plnenie finančných záväzkov klubov voči hráčom 

a hráčkam s platnosťou od 1.7.2021. Následne budú mať všetky 

kluby 2 mesiace na prípravu pre nový súťažný ročník. 

 zoznam jubilantov na rok 2021 

 kandidátov na ocenenia v zmysle žiadosti SOŠV za rok 2020 

 návrh úpravy čl. 24 Reglementu Niké Handball Extraligy – práva 

k televíznemu a rozhlasovému vysielaniu a reklamné práva 
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II. Sekretariát SZH 

a) Informuje 

 zmenu e-mailovej adresy rozhodcu 

 Jozef Gedeon 
jozef.gedeon@gmail.com 
gedeonj@trenet.sk 
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III. ŠTK SZH 

b) udeľuje PP 

 100,- EUR.   Košice CROWS – stretnutie bez účasti trénera XA-42 

 

PP udelené ŠTK SZH je potrebné uhradiť do 4.3.2021 najneskôr a potvrdenie 

o zaplatení polať na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk 
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IV. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 

a) Žiada (po reštarte súťaží) 

 oddiely, aby používali v súlade z rozpisom súťaže na hodnotenie 

rozhodcov hodnotiace hárky platné pre súťažný ročník 2020 – 

2021.  

 o dôsledné vypĺňanie týchto hárkov podľa predtlače a ich včasné 

odosielanie po stretnutí na e-mailovú adresu: 

jondogrecula@gmail.com (číslo stretnutia, miesto, čas, výsledok 

stretnutia a najmä sa zabúdajú uviesť mená rozhodcov daného 

stretnutia).  

 chýbajúce hodnotenia je potrebné obratom poslať na e-mailovú 

adresu jondogrecula@gmail.com, v opačnom prípade budú 

oddiely, ktoré si nesplnia túto povinnosť, odstúpené na DK SZH. 

b) Informuje 

 záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom 

webovej stránky www.slovakhandball.sk v sekcii „Chcem byť 

rozhodca“. 
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V. Disciplinárna komisia SZH 

a) Rozhodnutia DK SZH 

 R-13 – Disciplinárne pokuty za nešportové správanie funkcionárov 

 PP 20 € Samuel Mažár, HC SPORTA Hlohovec XA-62 N 

 R-14 – M. Lukačín, HKM Šaľa – diskvalifikácia so správou 

 disciplinárna pokuta vo výške 90 € 
 pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí 

na 3 stretnutia Niké Handball Extraligy nepodmienečne 

 

Zápisnice a rozhodnutia DK SZH nájdete na webe SZH v sekcii SZH. 

https://slovakhandball.sk/szh/disciplinarna-komisia/ 

 

Upozornenie: 

Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV 
SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať. 


